
GERESERVEERD

REF. BCN14940

4.990.000 € Penthouse - Te koop - Gereserveerd
Excellent 7 Slaapkamer penthouse met 361m² terras te koop in Sant Gervasi - La
Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

7
Slaapkamers  

5
Badkamers  

339m²
Plattegrond  

361m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ongelooflijk duplex penthouse met een privé zwembad,
terras en 9 parkeerplaatsen, te koop in Torre Vilana.

339 m² duplex penthouse te koop in Torre Vilana. Het gebouw waarin het zich bevindt
biedt exclusieve gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder grote tuinen met een
speeltuin voor kinderen, een park, zwembaden, paddletennisbanen en kleedkamers.

Toegang tot het pand is op de eerste verdieping, die een grote woonkamer heeft met
uitzicht op het terras met een zwembad. Grenzend aan de woonkamer is een ruime
eetkamer en de keuken, volledig exterieur geconfronteerd en uitgerust met top-of-
the-range apparaten (Deulonder, Gaggenau en Corian). Er is ook een wasruimte, een
kantoor, een tweepersoonsslaapkamer met een eigen badkamer en de grote
slaapkamer met een kleedkamer, een eigen badkamer en toegang tot een privéterras.

Een brede trap leidt van de gang naar de benedenverdieping. Deze verdieping bestaat
uit de service / logeerkamer met een eigen badkamer, een tweepersoonsslaapkamer
met een eigen badkamer en nog 2 tweepersoonsslaapkamers die een badkamer
delen.

Het huis is voorzien van airconditioning, laminaatvloeren, een ingebouwd Bluetooth-
luidsprekersysteem, elektrische zonwering, water- en ontkalker. Verder zijn er 9
aangrenzende parkeerplaatsen met een opslagruimte van 8 m², evenals een
polyvalente ruimte van 80 m² die momenteel wordt gebruikt als opslagruimte.

Een ongelooflijke kans om op een exclusieve locatie in Barcelona te wonen. Neem
contact met ons op om een bezichtiging te regelen of om meer informatie te vragen.

lucasfox.co.nl/go/bcn14940

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Tennisbaan, Spa, Gym, Conciërge service,
Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Thuis bioscoop, Service lift,
Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Barbecue, Alarm,
Airconditioning, 
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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